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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดชุมพร  ภายในแนวเขตตามแผนท่ี 
ท้ายกฎกระทรวงน้ี  เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้  ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ  
ตามท่ีมีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้  โดยไม่อยู่ในบังคับการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๑) เขตพระราชฐาน 
(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร 
(๓) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
(๔) ท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวม

ชุมชน 
(๕) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  เฉพาะที่ดินที่เป็นของรัฐหรือที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน

เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน 
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อม 
ในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
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สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมกับเกษตรกรรมให้เป็นแหล่งผลิตสินค้า
การเกษตร  พัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องเพื่อ 
การบริโภคและส่งออก 

(๒) พัฒนาให้เป็นเมืองอยู่อาศัยที่มีเอกลักษณ์  มีสภาพแวดล้อมที่ดี  และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในเมืองและชุมชนให้เกิดการดํารงชีพแบบยั่งยืน 

(๓) พัฒนาระบบชุมชนของจังหวัดชุมพร  โดยชุมชนเมืองชุมพรจะเป็นศูนย์กลางของระบบชุมชน
ภายในจังหวัด  รองรับการกระจายความเจริญของกิจกรรมต่าง ๆ  จากกรุงเทพมหานคร  ส่วนชุมชน 
ในลําดับรองลงมาสามารถให้บริการแก่ชุมชนในลําดับที่ต่ํากว่า  และชุมชนชนบทสามารถให้บริการที่เป็น
ความจําเป็นพื้นฐานแก่พื้นที่โดยรอบได้อย่างเป็นระบบ 

(๔) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในระดับภาคและพัฒนาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ 
สภาพพื้นที่ทั้งจังหวัด   

(๕) ส่งเสริมและพัฒนาบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและ
ได้มาตรฐาน 

(๖) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพสู่ระบบการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมต่อ 
กลุ่มจังหวัดและสู่ความเป็นสากล 

(๗) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์

ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก

ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๑  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ

เส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดินประเภทท่ีโล่ง 

เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง

สีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
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(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีเทา  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสงวนไว้เพื่อรักษาสภาพป่าชายเลน 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  
เกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทน้ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และเขตอุทยาน

แห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  
และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้  การสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
ที่ดินประเภทน้ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตวป่์า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และเขตอุทยาน

แห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  
และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้  การสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเ ก่ียวข้องกับเกษตรกรรม   การอยู่อาศัย   การอนุ รักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือ
สาธารณประโยชน์ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  เกษตรกรรมหรือ
เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัยที่มีขนาดพื้นที่อาคารไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  ความสูงของ
อาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  และมิใช่การจัดสรรที่ดิน  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น  
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือ
ป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด   

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือการอยู่อาศัย 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทสงวนไว้ เพื่อรักษาสภาพป่าชายเลน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ 
การอนุรักษ์  การปลูกป่าชายเลน  การบํารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ํา  การศึกษาวิจัยเพื่อรักษาระบบนิเวศ
ชายฝั่ง  และการพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาสภาพป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่ง 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือการอยู่อาศัย 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเก่ียวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การประมง  การท่องเที่ยว  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๓ ที่ดินในเขตโบราณสถาน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๑  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบมใบชาหรือใบยาสูบ ๒ และ ๓

๒  (๑) โรงงานตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานอัดปอหรือใบยาสูบ ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานหีบหรืออัดฝาย หรือการปนหรืออัดนุน ๓

 (๕) โรงงานเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล ๓

      โกดัง หรือคลังสินคา

 (๖) โรงงานบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช ๒ และ ๓

 (๗) โรงงานเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถาน หรือแบงบรรจุ ๓

      ผงถานที่เผาไดจากกะลามะพราว

 (๘) โรงงานเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ๒ และ ๓

 (๙) โรงงานรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ๑ ๒ และ ๓

 (๑๑) โรงงานฟกไขโดยใชตูอบ ๑

๓  (๑) โรงงานโม บด หรือยอยหิน ๓

 (๒) โรงงานขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ๓

 (๓) โรงงานรอนหรือคัดกรวดหรือทราย ๑ ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานดูดทราย ๓

 (๕) โรงงานลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ดวยระบบสายพานลําเลียง ๒

๔  (๑) โรงงานฆาสัตว ๓

 (๒) โรงงานถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง ๒ และ ๓

      หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หรือหนังสัตว ๒ และ ๓

      หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

 (๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตว หรือการทําน้ํามัน ๒ และ ๓

      หรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวใหบริสุทธิ์

 (๕) โรงงานบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว ๒ และ ๓

      หรือมันสัตวในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

 (๖) โรงงานลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่ง ๒ และ ๓

      สวนใดของสัตว

 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ๒ และ ๓

      ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็งหรือไขเหลวแชเย็น

ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่หามประกอบกิจการ

ทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร พ.ศ. ๒๕๖๐

 ที่ดินประเภทชุมชน



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๕  (๑) โรงงานทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน ๒ และ ๓

      การพาสเจอรไรสหรือสเตอริไลส

 (๒) โรงงานทํานมสดจากนมผงและไขมัน ๓

 (๓) โรงงานทํานมขน นมผง หรือนมระเหย ๓

 (๔) โรงงานทําครีมจากน้ํานม ๑ ๒ และ ๓

 (๕) โรงงานทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง ๑ ๒ และ ๓

 (๖) โรงงานทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ๑ ๒ และ ๓

๖  (๑) โรงงานทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ ๒ และ ๓

      อากาศเขาไมได

 (๒) โรงงานถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง ๒ และ ๓

      หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ํา หรือการทําน้ํามัน ๒ และ ๓

      หรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ําใหบริสุทธิ์

 (๕) โรงงานลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ๒ และ ๓

๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ๓

 (๒) โรงงานอัดหรือปนกากพืชหรือสัตวที่สกัดน้ํามันออกแลว ๓

 (๓) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหแข็งโดยการ ๓

      เติมไฮโดรเจน

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ ๓

 (๕) โรงงานทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ํามันผสมสําหรับปรุงอาหาร ๓

๘  (๑) โรงงานทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุ ๒ และ ๓

      ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

 (๒) โรงงานถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําให ๒ และ ๓

      เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๙  (๑) โรงงานสี ฝด หรือขัดขาว ๑ ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําแปง ๑ ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ๑ ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ๒ และ ๓

 (๕) โรงงานผสมแปงหรือเมล็ดพืช ๑ ๒ และ ๓

 (๖) โรงงานปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ๒ และ ๓

๑๐  (๑) โรงงานทําขนมปงหรือขนมเคก ๓

 (๒) โรงงานทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ๓

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ๒ และ ๓

๒
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๑๑  (๑) โรงงานทําน้ําเชื่อม ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําน้ําตาลทรายแดง ๑ ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว ๓

 (๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวใหบริสุทธิ์ ๓

 (๕) โรงงานทําน้ําตาลกอนหรือน้ําตาลผง ๑ ๒ และ ๓

 (๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน ๓

 (๗) โรงงานทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด ๑

      หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย

๑๒  (๑) โรงงานทําใบชาแหงหรือใบชาผง ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ๓

 (๓) โรงงานทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ๒ และ ๓

 (๕) โรงงานทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ๒ และ ๓

 (๖) โรงงานทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ๒ และ ๓

 (๗) โรงงานเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม ๒ และ ๓

      หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

 (๘) โรงงานอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว ๒ และ ๓

      หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

 (๙) โรงงานทําหมากฝรั่ง ๑ ๒ และ ๓

 (๑๐) โรงงานทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ๒ และ ๓

 (๑๑) โรงงานทําไอศกรีม ๒ และ ๓

๑๓  (๑) โรงงานทําผงฟู ๓

 (๒) โรงงานทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร ๓

 (๓) โรงงานทําแปงเชื้อ ๓

 (๔) โรงงานทําน้ําสมสายชู ๓

 (๕) โรงงานทํามัสตารด ๑ ๒ และ ๓

 (๖) โรงงานทําน้ํามันสลัด ๒ และ ๓

 (๗) โรงงานบดหรือปนเครื่องเทศ ๒ และ ๓

 (๘) โรงงานทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ๒ และ ๓

๑๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ๓

 หรือยอยน้ําแข็ง

๑๕  (๑) โรงงานทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวเลี้ยง ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานปนหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว กระดูกสัตว ๓

      ขนสัตว หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเปนอาหารสัตว

๓
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๑๖  โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา ๓
๑๗  โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอลซึ่งมิใชเอทิลแอลกอฮอลที่ผลิตจากกากซัลไฟต ๓

 ในการทําเยื่อกระดาษ
๑๘  โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม หรือสุราแชอื่น ๆ แตไมรวมถึงโรงงาน ๓

 ประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียรในลําดับที่ ๑๙
๑๙  (๑) โรงงานทําปนหรือบดมอลต ๓

 (๒) โรงงานทําเบียร ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓
เฉพาะในสถานบริการ
ใหประกอบกิจการได

๒๐  (๑) โรงงานทําน้ําดื่ม ๓
 (๒) โรงงานทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ๓
 (๓) โรงงานทําน้ําอัดลม ๓
 (๔) โรงงานทําน้ําแร ๓

๒๑  (๑) โรงงานอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ หรือบุหรี่อื่น ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทํายานัตถุ ๒ และ ๓

๒๒  (๑) โรงงานหมัก คารบอไนซ สาง หวี รีด ปน อบ ควบ บิดเกลียว กรอ ๑ ๒ และ ๓
     เท็กเจอรไรซ ฟอก หรือยอมสีเสนใย ซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos)
 (๒) โรงงานทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ ซึ่งมิใชใยหิน ๒ และ ๓
      (Asbestos)
 (๓) โรงงานฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ ซึ่งมิใชใยหิน ๓
      (Asbestos)
 (๔) โรงงานพิมพสิ่งทอ ซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos) ๓

๒๓  (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ๓
 (๒) โรงงานทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ๓
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑจากผาใบ ๓
 (๔) โรงงานตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ๓

๒๔  โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี ๑ ๒ และ ๓
 หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

๒๕  โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อ ๑ และ ๓
 หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖  (๑) โรงงานผลิตเชือก ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน ๒ และ ๓
      และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๔
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๒๗  (๑) โรงงานทําพรมน้ํามันหรือสิ่งปูพื้นซึ่งมีผิวหนาแข็งซึ่งมิไดทําจากไมกอก ๓

      ยาง หรือพลาสติก ซึ่งมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ

 (๒) โรงงานทําผาน้ํามันหรือหนังเทียมซึ่งมิไดทําจากพลาสติกลวน ๓

      ซึ่งมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ

 (๓) โรงงานทําแผนเสนใยที่แชหรือฉาบผิวหนาดวยวัสดุซึ่งมิใชยาง ๓

      ซึ่งมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ

 (๔) โรงงานทําสักหลาด ซึ่งมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ ๒ และ ๓

 (๕) โรงงานทําผาลูกไมหรือผาลูกไมเทียม ซึ่งมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ ๒ และ ๓

 (๖) โรงงานทําวัสดุจากเสนใยสําหรับใชทําเบาะ นวม หรือสิ่งที่คลายคลึงกัน ๓

      ซึ่งมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ

 (๗) โรงงานผลิตเสนใยหรือปุยใยจากวัสดุที่ทําจากเสนใยหรือปุยใยที่ไมใชแลว ๓

      ซึ่งมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ

 (๘) โรงงานทําดายหรือผาใบสําหรับยางนอกลอเลื่อน ซึ่งมิใชทําดวยวิธี ๓

      ถักหรือทอ

๒๘  (๑) โรงงานตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท ๓

      หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

 (๒) โรงงานทําหมวก ๓

๒๙  โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตง แตงสําเร็จ ๓

 อัดใหเปนลายนูนหรือเคลือบสีหนังสัตว

๓๐  โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ยอมสี ขัด หรือแตงขนสัตว ๓

๓๑  โรงงานทําพรมหรือเครื่องใชจากหนังสัตวหรือขนสัตว ๓

๓๒  (๑) โรงงานผลิตผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ซึ่งมิใชเครื่องแตงกาย ๑ ๒ และ ๓

      หรือรองเทาจาก หนังสัตว ขนสัตว เขาสัตว กระดูกสัตว หนังเทียม

 (๒) โรงงานผลิตผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ซึ่งมิใชเครื่องแตงกาย ๓

      หรือรองเทาจากใยแกว

๓๓  โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ๒ และ ๓

 ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป

๓๔  (๓) โรงงานทําไมวีเนียรหรือไมอัดทุกชนิด ๓

 (๔) โรงงานทําฝอยไม การบด ปน หรือยอยไม ๓

 (๕) โรงงานถนอมเนื้อไมหรือการอบไม ๓

 (๖) โรงงานเผาถานจากไม ๓

๓๕  โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก ๓

 หรือผักตบชวา

๕
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๓๖  (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึง ๓

      ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

 (๒) โรงงานทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ๓

 (๓) โรงงานแกะสลักไม ๓

 (๔) โรงงานทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ๓

 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากไมกอก ๓

๓๘  (๑) โรงงานทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอื่น ๓

 (๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใชในการกอสราง ๓

      ชนิดที่ทําจากเสนใย (Fibre) หรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard)

๓๙  โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร ๑ ๒ และ ๓

 (Fibreboard)

๔๐  (๑) โรงงานฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็ง ๓

      หรือการอัดกระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้นเขาดวยกัน

 (๒) โรงงานทําผลิตภัณฑซึ่งมิใชภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ๑ ๒ และ ๓

๔๑  (๑) โรงงานพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก ๓

      หรือตบแตงสิ่งพิมพ

 (๒) โรงงานทําแมพิมพโลหะ ๓

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ ๓

      อันตราย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓

      หรือสัตว (Pesticides)

  (๓) การบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมทําปุย หรือสารปองกัน ๓

       หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ๓

 ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี  (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ ๓

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี ๓

 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด ๓

๔๖  (๑) โรงงานผลิตวัตถุที่รับรองไวในตํารายาที่รัฐมนตรีวาการ ๓

      กระทรวงสาธารณสุขประกาศ

 (๒) โรงงานผลิตวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวิเคราะห บําบัด บรรเทา ๓

      รักษา หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว

๖
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 (๓) โรงงานผลิตวัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง ๓
      หรือการกระทําหนาที่ใด ๆ ของรายกายมนุษยหรือสัตวที่รัฐมนตรี
      วาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
      แตวัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไมรวมถึงวัตถุที่มุงหมายสําหรับ
      ใชเปนอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องสําอาง เครื่องมือที่ใชในการประกอบ
      โรคศิลปะ และสวนประกอบของเครื่องมือที่ใชในการนั้น

๔๗  (๑) โรงงานทําสบู วัสดุสังเคราะหสําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ ๓
      สําหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑสําหรับชําระลางหรือขัดถู
 (๒) โรงงานทํากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากน้ํามันพืชหรือสัตว ๓
      หรือไขมันสัตว
 (๓) โรงงานทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงรางกาย ๑ ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทํายาสีฟน ๑ ๒ และ ๓

๔๘  (๑) โรงงานทํายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ขี้ผึ้ง หรือวัสดุสําหรับตบแตงอาคาร ๓
 (๒) โรงงานทํายาฆาเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น ๓
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑที่ใชเปนตัวทําใหเปยกน้ํา ๓
      ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหตีเขาดวยกันได ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหซึมเขาไป
      (Wetting Agents, Emulsifiers or Penetrants) ผลิตภัณฑสําหรับ
      ใชผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑสําหรับใชเปนตัวผสม (Sizes) ผลิตภัณฑ
      สําหรับใชเปนตัวเชื่อม หรืออุด (Cements) ที่ทําจากพืช สัตว
      หรือพลาสติก ที่ไดมาจากแหลงผลิตอื่นซึ่งมิใชผลิตภัณฑ
      สําหรับใชอุดรูฟน (Dental Cements)
 (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓
 (๕) โรงงานทําเทียนไข ๓
 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓
 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑที่มีกลิ่นหรือควันเมื่อเผาไหม ๓
 (๘) โรงงานทําผลิตภัณฑที่มีการบูร ๓
 (๙) โรงงานทําหัวน้ํามันระเหย (Essential oils) ๓
 (๑๐) โรงงานทําครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใชในการซักผา ๓
 (๑๑) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวนหุมหมอน้ําหรือกันความรอน ๓
 (๑๒) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชกับโลหะ น้ํามัน หรือน้ํา ๓
        (Metal,Oil or Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑ
        สําเร็จเคมีไวแสง ฟลม หรือกระดาษหรือผาที่ทาดวยตัวไวแสง
        (Prepared Photo - Chemical Materials or Sensitized Film, 
        Paper or Cloth)
 (๑๓) โรงงานทําถานกัมมันต (Activated Carbon) ๓

๗
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๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓

๕๐  (๑) โรงงานทําแอสฟลตหรือน้ํามันดิน ๓

 (๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟลตหรือน้ํามันดิน ๓

 (๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงกอนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถานหินหรือลิกไนต ๓

      ที่แตงแลว

 (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ ๓

      จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซ

      ธรรมชาติกับวัสดุอื่น

 (๕) โรงงานกลั่นถานหินในเตาโคกซึ่งไมเปนสวนหนึ่งของการผลิตกาซ ๓

      หรือเหล็ก

๕๑  โรงงานผลิต ซอม หลอ หรือหลอดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับยานพาหนะ ๑ ๒ และ ๓

 ที่เคลื่อนที่ดวยเครื่องกล คน หรือสัตว

๕๒  (๑) โรงงานทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทํา ๒ และ ๓

      ในสวนยางหรือปา

 (๒) โรงงานหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติ ๒ และ ๓

      ซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา

 (๓) โรงงานทํายางแผนรมควัน การทํายางเครป ยางแทง ยางน้ํา ๓

      หรือการทํายางใหเปนรูปแบบอื่นใดที่คลายคลึงกันจากยางธรรมชาติ

 (๔) โรงงานทําผลิตภัณฑยางนอกจากที่ระบุไวในลําดับที่ ๕๑ ๒ และ ๓

      จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห

๕๓  (๑) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ ๒ และ ๓

      และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

 (๒) โรงงานทําเสื่อหรือพรม ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานทําเปลือกหุมไสกรอก ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ ๒ และ ๓

 (๕) โรงงานทําพลาสติกเปนเม็ด แทง ทอ หลอด แผน ชิ้น ผง ๓

      หรือรูปทรงตาง ๆ

 (๖) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวน ๒ และ ๓

 (๗) โรงงานทํารองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทา ๒ และ ๓

 (๘) โรงงานอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเปนแผน ๒ และ ๓

 (๙) โรงงานลาง บด หรือยอยพลาสติก ๓

๕๔  โรงงานผลิตแกว เสนใยแกว หรือผลิตภัณฑแกว ๓

๕๕  โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา ๒ และ ๓

 หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๘
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๕๖  โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ ๑ ๒ และ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๑ ๒

 กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ และ ๓ เฉพาะผลิตอิฐ

 ทอหรือยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว จากดินเหนียว ให

ประกอบกิจการได

๕๗  (๑) โรงงานทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร ๓

 (๒) โรงงานลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพาน ๓

      ลําเลียงหรือระบบทอลม

 (๓) โรงงานผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง ๓

      หรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว

      หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๘  (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม ๒ และ ๓

      หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

 (๒) โรงงานทําใยแร ๓

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑจากหิน ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับขัดถู (Abrasives) ๓

 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน (Asbestos) ๓

 (๖) โรงงานทําผลิตภัณฑจากแกรไฟต ๓

๕๙  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก ๓

 หรือเหล็กกลาในขั้นตน (Iron and Steel Basic Industries)

๖๐  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ ๓

 รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นตนซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non - ferrous

 Metal Basic Industries)

๖๑  โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช ๑ และ ๓

 ที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

 ของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒  โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง ๑ และ ๓

 ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ

 หรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓  (๑) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา ๑ และ ๓

      ถังน้ําหรือปลองไฟ

 (๒) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ๑ และ ๓

 (๓) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ ๑ และ ๓

 (๔) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการสรางหรือซอมหมอน้ํา ๑ และ ๓

 (๕) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ ๑ ๒ และ ๓

๙
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๖๔  (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ ๑ และ ๓

 (๒) โรงงานทําผลิตภัณฑดวยวิธีปมหรือกระแทก ๓

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑดวยเครื่องอัดชนิดเกลียว ๓

 (๔) โรงงานทําตูหรือหองนิรภัย ๑ และ ๓

 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากลวดหรือสายเคเบิลโดยใชลวดที่ไดมาจาก ๑ และ ๓

      แหลงผลิตอื่นซึ่งมิใชลวดหรือสายเคเบิลที่หุมดวยฉนวน

 (๖) โรงงานทําขดสปริงเหล็ก สลัก แปนเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา ๑ และ ๓

      หรือหลอดชนิดพับไดที่ไมทําในโรงรีดหรือดึงขั้นตน (Primary Rolling

      or Drawing Mills)

 (๗) โรงงานทําเตาไฟหรือเครื่องอุนหองอยางอื่นซึ่งไมใชไฟฟา ๑ และ ๓

 (๘) โรงงานทําเครื่องสุขภัณฑเหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง ๒ และ ๓

      สําหรับใชในการตอทอหรือเครื่องประกอบวาลวหรือทอ

 (๙) โรงงานทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ ๒ และ ๓

 (๑๐) โรงงานทําผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูปดวยวิธีเคลือบหรือลงรัก ๒ และ ๓

        (Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด

 (๑๑) โรงงานอัดเศษโลหะ ๒ และ ๓

 (๑๒) โรงงานตัด พับ หรือมวนโลหะ ๒ และ ๓

 (๑๓) โรงงานกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ๒ และ ๓

 (๑๔) โรงงานทําชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑโลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ๒ และ ๓

๖๕  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน ๒ และ ๓

 และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๖  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใช ๒ และ ๓

 ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

 ของเครื่องจักรดังกลาว

๖๗  (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ๒ และ ๓

      ทําเครื่องเรือนหรือทําไมวีเนียร

 (๒) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน เครื่องเจาะ ๒ และ ๓

      เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด

      (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)

 (๓) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะดวยเครื่องยนต ๒ และ ๓

      หรือเครื่องขัด

 (๔) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or ๒ และ ๓

      Forging Machines)

๑๐
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 (๕) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ ๒ และ ๓

      หรือเครื่องดึงรีดโลหะ

 (๖) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําใหหลอมละลาย ๒ และ ๓

      หรือเชื่อมโดยไมใชไฟฟา

 (๗) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) ๒ และ ๓

      สําหรับใชกับเครื่องมือกล

 (๘) โรงงานทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ๒ และ ๓

๖๘  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรม ๒ และ ๓

 กระดาษ เคมี อาหาร การปนทอ การพิมพ การผลิตซีเมนตหรือ

 ผลิตภัณฑดินเหนียว การกอสราง การทําเหมืองแร การเจาะหาปโตรเลียม

 หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักร

 ดังกลาว

๖๙  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ๓

 เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณ

 ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับ

 ขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or

 Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)

 เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่ง

 ซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช

 เครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

 ของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ๒ และ ๓

 หรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ

 ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง

 ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต

 บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

 รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

 หรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา

 และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ ๒ และ ๓

 ที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา

 หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา

 เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใช

 บังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๑๑
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๗๒  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ ๓

 เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง

 เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่อง

 บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว

 เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ

 เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร

 ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor

 or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือ

 คอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or

 Variable Electronic Capacitorsor or Condensers) เครื่องหรือ

 หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย

 และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส

 ดังกลาว

๗๓  โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมได ๒ และ ๓

 ระบุไวในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๔  (๑) โรงงานทําหลอดไฟฟาหรือดวงโคมไฟฟา ๒ และ ๓

 (๒) การทําลวดหรือสายเคเบิลหุมฉนวน ๑ ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานทําอุปกรณติดตั้งหรือเตาเสียบหลอดไฟฟา (Fixtures or lamp ๒ และ ๓

      Sockets or receptacles) สวิตซไฟฟา ตัวตอตัวนํา (Conductor

      Connectors) อุปกรณที่ใชกับสายไฟฟา หลอด หรือเครื่องประกอบ

      สําหรับรอยสายไฟฟา

 (๔) โรงงานทําฉนวนหรือวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟาซึ่งมิใชกระเบื้องเคลือบหรือแกว ๒ และ ๓

 (๕) โรงงานทําหมอเก็บพลังงานไฟฟาหรือหมอกําเนิดพลังงานไฟฟาชนิดน้ํา ๓

      หรือชนิดแหง และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๕  (๑) โรงงานตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ ๓

๗๖  (๑) โรงงานสราง ดัดแปลง หรือซอมแซมรถที่ใชในการรถไฟ รถรางไฟฟา ๑ ๒ และ ๓

      หรือกระเชาไฟฟา

 (๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถที่ใชในการรถไฟ ๑ ๒ และ ๓

      รถรางไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา

๗๗  (๑) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต ๒ และ ๓

      หรือรถพวง

 (๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง ๒ และ ๓

๑๒
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๗๘  (๑) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต ๒ และ ๓

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

 (๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ ๑ ๒ และ ๓

      หรือจักรยานสองลอ

๗๙  (๑) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ๑ ๒ และ ๓

      อากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท

 (๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับอากาศยานหรือ ๑ ๒ และ ๓

      เรือโฮเวอรคราฟท

๘๐  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อน ๒ และ ๓

 ดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบ

 หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑  (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตร ๑ และ ๓

      ที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

 (๒) โรงงานทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องไซโคลตรอน ๑ และ ๓

      เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเรงปรมาณู (Cyclotrons , Betatrons

      or Accelerators)

 (๓) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณการแพทย ๑ และ ๓

๘๒  โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใชเกี่ยวกับนัยนตาหรือการวัดสายตา เลนส ๓

 เครื่องมือหรือเครื่องใชที่ใชแสงเปนอุปกรณในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนา

 ดวยการถายภาพ

๘๓  โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกา ๒ และ ๓

 หรือเครื่องวัดเวลา

๘๔  (๑) โรงงานทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน ๓

      นาก หรืออัญมณี

 (๒) โรงงานทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง ๓

      หรือโลหะที่มีคา

 (๓) โรงานตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ๓

๘๕  โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ ๒ และ ๓

 ของเครื่องดนตรีดังกลาว

๘๖  โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใชในการกีฬา การบริหารรางกาย ๒ และ ๓

 การเลนบิลเลียด โบวลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ

 ของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๑๓
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๘๗  (๑) โรงงานทําเครื่องเลน ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ๓

      ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

 (๔) โรงงานทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ๓

      ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่

      หรือไฟแช็ก

 (๕) โรงงานทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ๓

      ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils) ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

 (๖) โรงงานทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ๒ และ ๓

 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่มิไดระบุไวในลําดับใด ๑ ๒ และ ๓

๘๘  (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนที่ติดตั้ง ๓

      บนหลังคา ดาดฟา หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเขาอยู

      หรือใชสอยไดโดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผง

      เซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต

 (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน ๓

 (๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ยกเวนการผลิตพลังงานไฟฟา ๓

      จากพลังงานน้ําจากเขื่อนหรือจากอางเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไมเกิน

      ๑๕ เมกะวัตต การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ

      การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําทายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟา

      จากพลังงานน้ําจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา

      จากคลองสงน้ํา

๘๙  โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ ๓

 แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

 วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๐  โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร ๓

 หรือโรงงานอุตสาหกรรม

๙๑  (๑) โรงงานบรรจุสินคาทั่วไป ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

      ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๒  โรงงานหองเย็น ๑ และ ๒

๙๕  (๒) โรงงานซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ ๓

      หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

๙๗  โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ๒ และ ๓

๑๔



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๙๘  โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม ๓

 หรือขนสัตว

๑๐๐  (๑) โรงงานทา พน หรือเคลือบสี ๓

 (๒) โรงงานทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น ๓

 (๔) โรงงานขัด ๓

 (๕) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) ๓

 (๖) โรงงานอบชุบดวยความรอน (Heat Treatment) ๓

๑๐๑  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

เฉพาะโรงงานบําบัด

น้ําเสียรวมของชุมชน

ใหประกอบกิจการได

๑๐๒  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและหรือจําหนายไอน้ํา ๓

 (Steam Generating)

๑๐๓  (๑) โรงงานทําเกลือสินเธาว ๓

 (๒) โรงงานสูบหรือการนําน้ําเกลือขึ้นมาจากใตดิน ๓

 (๓) โรงงานบดหรือปนเกลือ ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานทําเกลือใหบริสุทธิ์ ๓

๑๐๔  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมหมอไอน้ํา (Boiler) หรือหมอตม ๓

 ที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึง

 สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๑๐๕  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ๓

 ที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒

 (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐๖  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลว ๓

 หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผาน

 กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๒  (๖) โรงงานบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช ๓

๓  (๓) โรงงานรอนหรือคัดกรวดหรือทราย ๑ ๒ และ ๓

๔  (๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตว หรือการทําน้ํามัน ๓

      หรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวใหบริสุทธิ์

 (๕) โรงงานบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว ๓

      หรือมันสัตวในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

๑๕

 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

 (๖) โรงงานลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว ๒ และ ๓

      หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว

 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ๓

      ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็งหรือไขเหลวแชเย็น

๕  (๔) โรงงานทําครีมจากน้ํานม ๑ และ ๒

 (๕) โรงงานทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง ๑ และ ๒

 (๖) โรงงานทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ๓

๖  (๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ํา หรือการทําน้ํามัน ๒

      หรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ําใหบริสุทธิ์

๙  (๑) โรงงานสี ฝด หรือขัดขาว ๓

 (๒) โรงงานทําแปง ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ๓

 (๔) โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ๓

 (๕) โรงงานผสมแปงหรือเมล็ดพืช ๑ และ ๓

 (๖) โรงงานปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ๓

๑๐  (๑) โรงงานทําขนมปงหรือขนมเคก ๓

 (๒) โรงงานทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ๓

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ๓

๑๑  (๑) โรงงานทําน้ําเชื่อม ๓

 (๒) โรงงานทําน้ําตาลทรายแดง ๑ และ ๓

 (๕) โรงงานทําน้ําตาลกอนหรือน้ําตาลผง ๒ และ ๓

๑๒  (๓) โรงงานทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ๓

 (๔) โรงงานทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ๓

 (๕) โรงงานทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ๓

 (๖) โรงงานทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ๓

 (๗) โรงงานเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม ๓

      หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

 (๘) โรงงานอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว ๓

      หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

 (๙) โรงงานทําหมากฝรั่ง ๑ และ ๓

 (๑๐) โรงงานทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ๓

 (๑๑) โรงงานทําไอศกรีม ๓

๑๓  (๕) โรงงานทํามัสตารด ๑ และ ๓

 (๖) โรงงานทําน้ํามันสลัด ๓

๑๖



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

 (๗) โรงงานบดหรือปนเครื่องเทศ ๓

 (๘) โรงงานทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ๓

๑๕  (๑) โรงงานทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวเลี้ยง ๒ และ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๒

และ ๓ เฉพาะใน

บริเวณฟารมปศุสัตว

  ใหประกอบกิจการได

๑๙  (๒) โรงงานทําเบียร ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

เฉพาะในสถานบริการ

ใหประกอบกิจการได

๒๑  (๒) โรงงานทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ หรือบุหรี่อื่น ๓

 (๓) โรงงานทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ๓

 (๔) โรงงานทํายานัตถุ ๓

๒๒  (๑) โรงงานหมัก คารบอไนซ สาง หวี รีด ปน อบ ควบ บิดเกลียว กรอ ๑ และ ๓

     เท็กเจอรไรซ ฟอก หรือยอมสีเสนใย ซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos)

 (๒) โรงงานทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ ซึ่งมิใชใยหิน ๓

      (Asbestos)

๒๕  โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อ ๓

 หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖  (๑) โรงงานผลิตเชือก ๓

 (๒) โรงงานผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน ๓

      และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๗  (๔) โรงงานทําสักหลาด ซึ่งมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ ๓

 (๕) โรงงานทําผาลูกไมหรือผาลูกไมเทียม ซึ่งมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ ๓

๒๘  (๑) โรงงานตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท ๓

      หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

 (๒) โรงงานทําหมวก ๓

๓๒  (๑) โรงงานผลิตผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ซึ่งมิใชเครื่องแตงกาย ๑ และ ๓

      หรือรองเทาจาก หนังสัตว ขนสัตว เขาสัตว กระดูกสัตว หนังเทียม

๓๓  โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ๓

 ยางอัดเขารูปหรือพลาสติกอัดเขารูป

๓๕  โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก ๓

 หรือผักตบชวา

๓๖  (๓) โรงงานแกะสลักไม ๓

 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากไมกอก ๓

๑๗



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๓๙  โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร ๓

 (Fibreboard)

๔๐  (๒) โรงงานทําผลิตภัณฑซึ่งมิใชภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ๑ และ ๒

๔๑  (๑) โรงงานพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก ๓

      หรือตบแตงสิ่งพิมพ

๔๓  (๓) การบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมทําปุยหรือสารปองกัน ๓

      หรือกําจัดศัตรูพืช หรือสัตว (Pesticides)

๔๗  (๓) โรงงานทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงรางกาย ๓

 (๔) โรงงานทํายาสีฟน ๓

๕๑  โรงงานผลิต ซอม หลอ หรือหลอดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับยานพาหนะ ๑ และ ๒

 ที่เคลื่อนที่ดวยเครื่องกล คน หรือสัตว

๕๒  (๔) โรงงานทําผลิตภัณฑยางนอกจากที่ระบุไวในลําดับที่ ๕๑ ๒

     จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห

๕๓  (๑) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ ๓

      และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

 (๒) โรงงานทําเสื่อหรือพรม ๓

 (๓) โรงงานทําเปลือกหุมไสกรอก ๓

 (๔) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ ๒

 (๖) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวน ๓

 (๗) โรงงานทํารองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทา ๓

 (๘) โรงงานอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเปนแผน ๓

๕๖  โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ ๑ ๒ และ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๑ ๒

 กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ และ ๓ เฉพาะผลิตอิฐ

 ทอหรือยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว จากดินเหนียว ให

ประกอบกิจการได

๕๘  (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม ๓

      หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

๖๑  โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช ๓

 ที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

 ของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒  โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง ๓

 ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ

 หรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๑๘



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๖๓  (๑) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา ๓

      ถังน้ํา หรือปลองไฟ

 (๒) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ๓

 (๓) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ ๓

 (๔) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการสรางหรือซอมหมอน้ํา ๓

 (๕) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ ๓

๖๔  (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ ๓

 (๔) โรงงานทําตูหรือหองนิรภัย ๓

 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากลวดหรือสายเคเบิลโดยใชลวดที่ไดมาจาก ๓

      แหลงผลิตอื่นซึ่งมิใชลวดหรือสายเคเบิลที่หุมดวยฉนวน

 (๖) โรงงานทําขดสปริงเหล็ก สลัก แปนเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา ๓

      หรือหลอดชนิดพับไดที่ไมทําในโรงรีดหรือดึงขั้นตน (Primary Rolling

      or Drawing Mills)

 (๗) โรงงานทําเตาไฟหรือเครื่องอุนหองอยางอื่นซึ่งไมใชไฟฟา ๓

 (๘) โรงงานทําเครื่องสุขภัณฑเหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง ๓

      สําหรับใชในการตอทอหรือเครื่องประกอบวาลวหรือทอ

 (๙) โรงงานทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ ๓

 (๑๐) โรงงานทําผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูปดวยวิธีเคลือบหรือลงรัก ๓

        (Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด

 (๑๑) โรงงานอัดเศษโลหะ ๓

 (๑๒) โรงงานตัด พับ หรือมวนโลหะ ๓

 (๑๓) โรงงานกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ๓

 (๑๔) โรงงานทําชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑโลหะตาม  (๑) ถึง  (๑๐) ๓

๖๕  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน ๓

 และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๖  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใช ๓

 ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

 ของเครื่องจักรดังกลาว

๖๗  (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ๓

      ทําเครื่องเรือนหรือทําไมวีเนียร

 (๒) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน เครื่องเจาะ ๓

      เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด

      (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)

๑๙



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

 (๓) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะดวยเครื่องยนต ๓

      หรือเครื่องขัด

 (๔) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or ๓

      Forging Machines)

 (๕) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ ๓

      หรือเครื่องดึงรีดโลหะ

 (๖) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําใหหลอมละลาย ๓

      หรือเชื่อมโดยไมใชไฟฟา

 (๗) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) ๓

      สําหรับใชกับเครื่องมือกล

 (๘) โรงงานทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ๓

๖๘  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรม ๓

 กระดาษ เคมี อาหาร การปนทอ การพิมพ การผลิตซีเมนตหรือ

 ผลิตภัณฑดินเหนียว การกอสราง การทําเหมืองแร การเจาะหาปโตรเลียม

 หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักร

 ดังกลาว

๖๙  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ๓

 เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณ

 ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับ

 ขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or

 Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)

 เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่ง

 ซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช

 เครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

 ของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ๓

 หรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ

 ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง

 ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต

 บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

 รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

 หรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา

 และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๐



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗๑  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ ๓

 ที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา

 หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา

 เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใช

 บังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ ๓

 เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง

 เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่อง

 บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว

 เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ

 เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร

 ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor

 or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือ

 คอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or

 Variable Electronic Capacitorsor or Condensers) เครื่องหรือ

 หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย

 และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส

 ดังกลาว

๗๓  โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมได ๓

 ระบุไวในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๔  (๑) โรงงานทําหลอดไฟฟาหรือดวงโคมไฟฟา ๓

 (๒) การทําลวดหรือสายเคเบิ้ลหุมฉนวน ๑ ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานทําอุปกรณติดตั้งหรือเตาเสียบหลอดไฟฟา (Fixtures or lamp ๓

      Sockets or receptacles) สวิตซไฟฟา ตัวตอตัวนํา (Conductor

      Connectors) อุปกรณที่ใชกับสายไฟฟา หลอด หรือเครื่องประกอบ

      สําหรับรอยสายไฟฟา

 (๔) โรงงานทําฉนวนหรือวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟาซึ่งมิใชกระเบื้องเคลือบหรือแกว ๓

๗๕  (๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ๓

๗๖  (๑) โรงงานสราง ดัดแปลง หรือซอมแซมรถที่ใชในการรถไฟ รถรางไฟฟา ๑ และ ๓

      หรือกระเชาไฟฟา

 (๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถที่ใชในการรถไฟ ๑ และ ๓

      รถรางไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา

๒๑
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๗๘  (๑) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต ๓

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

 (๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ ๑ และ ๓

      หรือจักรยานสองลอ

๗๙  (๑) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ๑ และ ๓

      อากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท

 (๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับอากาศยานหรือ ๑ และ ๓

      เรือโฮเวอรคราฟท

๘๐  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อน ๓

 ดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบ

 หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑  (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตร ๓

      ที่ใชในหองทดลอง หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

 (๒) โรงงานทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องไซโคลตรอน ๓

      เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเรงปรมาณู (Cyclotrons , Betatrons

      or Accelerators)

 (๓) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณการแพทย ๓

๘๒  โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใชเกี่ยวกับนัยนตาหรือการวัดสายตา เลนส ๓

 เครื่องมือหรือเครื่องใชที่ใชแสงเปนอุปกรณในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนา

 ดวยการถายภาพ

๘๓  โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกา ๓

 หรือเครื่องวัดเวลา

๘๔  (๑) โรงงานทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน ๓

      นาก หรืออัญมณี

 (๒) โรงงานทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง ๓

      หรือโลหะที่มีคา

๒๒



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

 (๓) โรงานตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ๓

๘๕  โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ ๓

 ของเครื่องดนตรีดังกลาว

๘๖  โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใชในการกีฬา การบริหารรางกาย ๓

 การเลนบิลเลียด โบวลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ

 ของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๘๗  (๑) โรงงานทําเครื่องเลน ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น ๓

 (๒) โรงงานทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น ๓

 (๓) โรงงานทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ๓

      ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

 (๔) โรงงานทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ๓

      ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่

      หรือไฟแช็ก

 (๕) โรงงานทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ๓

      ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils) ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

 (๖) โรงงานทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ๓

 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่มิไดระบุไวในลําดับใด ๑ และ ๓

๙๑  (๑) โรงงานบรรจุสินคาทั่วไป ๑ และ ๓

๙๕  (๒) โรงงานซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ ๓

      หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

๙๗  โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ๓

๙๘  โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม ๓

 หรือขนสัตว

๑๐๓  (๓) โรงงานบดหรือปนเกลือ ๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๒  (๓) โรงงานอัดปอหรือใบยาสูบ ๒ และ ๓

 (๖) โรงงานบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช ๓

 (๘) โรงงานเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ๓

 (๙) โรงงานรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ๓

๓  (๒) โรงงานขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน ๓

 (๓) โรงงานรอนหรือคัดกรวดหรือทราย ๑ และ ๒

๔  (๒) โรงงานถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง ๓

      หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๒๓

 ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หรือหนังสัตว ๒ และ ๓

      หรือสารที่สกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

 (๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตว หรือการทําน้ํามัน ๒ และ ๓

      หรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวใหบริสุทธิ์

 (๕) โรงงานบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว ๓

      หรือมันสัตวในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

 (๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่งสวนใด ๒ และ ๓

      ของสัตว

 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ๓

      ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็งหรือไขเหลวแชเย็น

๕  (๔) โรงงานทําครีมจากน้ํานม ๑ และ ๒

 (๕) โรงงานทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง ๑ และ ๒

 (๖) โรงงานทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ ๓

๖  (๑) โรงงานทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ ๓

      อากาศเขาไมได

 (๒) โรงงานถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง ๒ และ ๓

      หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ๓

 (๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ํา หรือการทําน้ํามัน ๒ และ ๓

      หรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ําใหบริสุทธิ์

 (๕) โรงงานลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ๓

๙  (๑) โรงงานสี ฝด หรือขัดขาว ๓

 (๒) โรงงานทําแปง ๑ ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ๓

 (๔) โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ๓

 (๕) โรงงานผสมแปงหรือเมล็ดพืช ๑ และ ๓

 (๖) โรงงานปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ๓

๑๐  (๑) โรงงานทําขนมปงหรือขนมเคก ๓

 (๒) โรงงานทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ๓

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ๓

๑๑  (๑) โรงงานทําน้ําเชื่อม ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําน้ําตาลทรายแดง ๑ ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว ๓

 (๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวใหบริสุทธิ์ ๓

๒๔



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

 (๕) โรงงานทําน้ําตาลกอนหรือน้ําตาลผง ๒ และ ๓

 (๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน ๓

๑๒  (๑) โรงงานทําใบชาแหงหรือใบชาผง ๓

 (๓) โรงงานทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ๓

 (๔) โรงงานทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ๓

 (๕) โรงงานทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ๓

 (๖) โรงงานทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ๓

 (๗) โรงงานเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม ๓

     หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

 (๘) โรงงานอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว ๓

      หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

 (๙) โรงงานทําหมากฝรั่ง ๑ และ ๓

 (๑๐) โรงงานทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ๓

 (๑๑) โรงงานทําไอศกรีม ๓

๑๓  (๕) โรงงานทํามัสตารด ๑ และ ๓

 (๖) โรงงานทําน้ํามันสลัด ๒ และ ๓

 (๗) โรงงานบดหรือปนเครื่องเทศ ๒ และ ๓

 (๘) โรงงานทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ๒ และ ๓

๑๔  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ๒

 หรือยอยน้ําแข็ง

๑๕  (๑) โรงงานทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวเลี้ยง ๒ และ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

เฉพาะในบริเวณ

ฟารมปศุสัตว

  ใหประกอบกิจการได

๑๗  โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอลซึ่งมิใชเอทิลแอลกอฮอลที่ผลิตจากซัลไฟต ๓

 ในการทําเยื่อกระดาษ

๑๙  (๑) โรงงานทําปนหรือบดมอลต ๓

 (๒) โรงงานทําเบียร ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๓

เฉพาะในสถานบริการ

ใหประกอบกิจการได

๒๐  (๑) โรงงานทําน้ําดื่ม ๑ และ ๒

 (๒) โรงงานทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ๓

 (๓) โรงงานทําน้ําอัดลม ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานทําน้ําแร ๑ และ ๒

๒๕



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๒๑  (๑) โรงงานอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ๓
 (๒) โรงงานทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ หรือบุหรี่อื่น ๓
 (๓) โรงงานทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ๓
 (๔) โรงงานทํายานัตถุ ๓

๒๒  (๑) โรงงานหมัก คารบอไนซ สาง หวี รีด ปน อบ ควบ บิดเกลียว กรอ ๑ ๒ และ ๓
     เท็กเจอรไรซ ฟอก หรือยอมสีเสนใย ซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos)
 (๒) โรงงานทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ ซึ่งมิใชใยหิน ๑ ๒ และ ๓
      (Asbestos)
 (๓) โรงงานฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ ซึ่งมิใชใยหิน ๓
      (Asbestos)
 (๔) โรงงานพิมพสิ่งทอ ซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos) ๓

๒๓  (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ๓
 (๒) โรงงานทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ๓
 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑจากผาใบ ๓
 (๔) โรงงานตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ๓

๒๔  โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี ๑ ๒ และ ๓
 หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

๒๕  โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อ ๓
 หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖  (๑) โรงงานผลิตเชือก ๑ และ ๓
 (๒) โรงงานผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน ๑ และ ๓
      และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๗  (๑) โรงงานทําพรมน้ํามันหรือสิ่งปูพื้นซึ่งมีผิวหนาแข็งซึ่งมิไดทําจากไมกอก ๓
      ยาง หรือพลาสติก ซึ่งมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ
 (๒) โรงงานทําผาน้ํามันหรือหนังเทียมซึ่งมิไดทําจากพลาสติกลวน ๓
      ซึ่งมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ
 (๓) โรงงานทําแผนเสนใยที่แชหรือฉาบผิวหนาดวยวัสดุซึ่งมิใชยาง ๓
      ซึ่งมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ
 (๔) โรงงานทําสักหลาด ซึ่งมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ ๒ และ ๓
 (๕) โรงงานทําผาลูกไมหรือผาลูกไมเทียม ซึ่งมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ ๒ และ ๓
 (๖) โรงงานทําวัสดุจากเสนใยสําหรับใชทําเบาะ นวม หรือสิ่งที่คลายคลึงกัน ๓
      ซึ่งมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ
 (๗) โรงงานผลิตเสนใยหรือปุยใยจากวัสดุที่ทําจากเสนใยหรือปุยใยที่ไมใชแลว ๓
      ซึ่งมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ

๒๖



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

 (๘) โรงงานทําดายหรือผาใบสําหรับยางนอกลอเลื่อน ซึ่งมิใชทําดวยวิธี ๓

      ถักหรือทอ

๒๘  (๑) โรงงานตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท ๓

      หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น

 (๒) โรงงานทําหมวก ๓

๓๒  (๑) โรงงานผลิตผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ซึ่งมิใชเครื่องแตงกาย ๑ และ ๓

      หรือรองเทาจาก หนังสัตว ขนสัตว เขาสัตว กระดูกสัตว หนังเทียม

๓๓  โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ๒ และ ๓

 ยางอัดเขารูปหรือพลาสติกอัดเขารูป

๓๕  โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก ๓

 หรือผักตบชวา

๓๖  (๒) โรงงานทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ๓

 (๓) โรงงานแกะสลักไม ๓

 (๔) โรงงานทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ๓

 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากไมกอก ๑ ๒ และ ๓

๓๙  โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร ๓

 (Fibreboard)

๔๐  (๒) โรงงานทําผลิตภัณฑซึ่งมิใชภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ๑ และ ๒

๔๑  (๑) โรงงานพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก ๑ ๒ และ ๓

      หรือตบแตงสิ่งพิมพ

 (๒) โรงงานทําแมพิมพโลหะ ๓

๔๓  (๓) การบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมทําปุยหรือสารปองกัน ๓

      หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)

๔๗  (๓) โรงงานทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงรางกาย ๓

 (๔) โรงงานทํายาสีฟน ๓

๔๘  (๑) โรงงานทํายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ขี้ผึ้ง หรือวัสดุสําหรับตบแตงอาคาร ๓

 (๒) โรงงานทํายาฆาเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น ๓

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑที่ใชเปนตัวทําใหเปยกน้ํา ๓

      ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหตีเขาดวยกันได ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหซึมเขาไป

      (Wetting Agents, Emulsifiers or Penetrants) ผลิตภัณฑสําหรับ

      ใชผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑสําหรับใชเปนตัวผสม (Sizes) ผลิตภัณฑ

      สําหรับใชเปนตัวเชื่อมหรืออุด (Cements) ที่ทําจากพืช สัตว

      หรือพลาสติกที่ไดมาจากแหลงผลิตอื่นซึ่งมิใชผลิตภัณฑ

      สําหรับใชอุดรูฟน (Dental Cements)

๒๗



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

 (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง ๓
 (๕) โรงงานทําเทียนไข ๓
 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา ๓
 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑที่มีกลิ่นหรือควันเมื่อเผาไหม ๓
 (๘) โรงงานทําผลิตภัณฑที่มีการบูร ๓
 (๙) โรงงานทําหัวน้ํามันระเหย (Essential oils) ๓
 (๑๐) โรงงานทําครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใชในการซักผา ๓
 (๑๑) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวนหุมหมอน้ําหรือกันความรอน ๓
 (๑๒) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชกับโลหะ น้ํามัน หรือน้ํา ๓
        (Metal,Oil or Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑ
        สําเร็จเคมีไวแสง ฟลม หรือกระดาษหรือผาที่ทาดวยตัวไวแสง
        (Prepared Photo - Chemical Materials or Sensitized Film, 
        Paper or Cloth)
 (๑๓) โรงงานทําถานกัมมันต (Activated Carbon) ๓

๕๐  (๑) โรงงานทําแอสฟลตหรือน้ํามันดิน ๓
 (๒) โรงงานทํากระดาษแอสฟลตหรือน้ํามันดิน ๓
 (๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงกอนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถานหินหรือลิกไนต ๓
      ที่แตงแลว
 (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกันหรือการผสมผลิตภัณฑ ๓
      จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซ
      ธรรมชาติกับวัสดุอื่น
 (๕) โรงงานกลั่นถานหินในเตาโคกซึ่งไมเปนสวนหนึ่งของการผลิตกาซ ๓
      หรือเหล็ก

๕๑  โรงงานผลิต ซอม หลอ หรือหลอดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับยานพาหนะ ๑ ๒ และ ๓
 ที่เคลื่อนที่ดวยเครื่องกล คน หรือสัตว

๕๒  (๔) โรงงานทําผลิตภัณฑยางนอกจากที่ระบุไวในลําดับที่ ๕๑ ๒
      จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห

๕๓  (๑) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ ๓
      และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
 (๒) โรงงานทําเสื่อหรือพรม ๓
 (๓) โรงงานทําเปลือกหุมไสกรอก ๓
 (๔) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ ๒
 (๖) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวน ๓
 (๗) โรงงานทํารองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทา ๓
 (๘) โรงงานอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเปนแผน ๓

๒๘



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๕๖  โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ ๑ ๒ และ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๑ ๒

 กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ และ ๓ เฉพาะผลิตอิฐ

 ทอหรือยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว จากดินเหนียว ให

ประกอบกิจการได

๕๗  (๑) โรงงานทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร ๓

 (๒) โรงงานลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพาน ๓

      ลําเลียงหรือระบบทอลม

 (๓) โรงงานผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง ๓

      หรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว

      หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น

๕๘  (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม ๒ และ ๓

      หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

 (๒) โรงงานทําใยแร ๓

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑจากหิน ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับขัดถู (Abrasives) ๓

 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน (Asbestos) ๓

 (๖) โรงงานทําผลิตภัณฑจากแกรไฟต ๓

๖๑  โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช ๒ และ ๓

 ที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

 ของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒  โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง ๒ และ ๓

 ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ

 หรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว

๖๓  (๑) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา ๒ และ ๓

      ถังน้ํา หรือปลองไฟ

 (๒) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการสรางหรือซอมหมอน้ํา ๒ และ ๓

 (๕) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ ๑ ๒ และ ๓

๖๔  (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ ๑ ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําผลิตภัณฑดวยวิธีปมหรือกระแทก ๓

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑดวยเครื่องอัดชนิดเกลียว ๓

 (๔) โรงงานทําตูหรือหองนิรภัย ๒ และ ๓

๒๙



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

 (๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากลวดหรือสายเคเบิลโดยใชลวดที่ไดมาจาก ๒ และ ๓

      แหลงผลิตอื่นซึ่งมิใชลวดหรือสายเคเบิลที่หุมดวยฉนวน

 (๖) โรงงานทําขดสปริงเหล็ก สลัก แปนเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา ๒ และ ๓

      หรือหลอดชนิดพับไดที่ไมทําในโรงรีดหรือดึงขั้นตน (Primary Rolling

      or Drawing Mills)

 (๗) โรงงานทําเตาไฟหรือเครื่องอุนหองอยางอื่นซึ่งไมใชไฟฟา ๒ และ ๓

 (๘) โรงงานทําเครื่องสุขภัณฑเหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง ๒ และ ๓

      สําหรับใชในการตอทอหรือเครื่องประกอบวาลวหรือทอ

 (๙) โรงงานทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ ๒ และ ๓

 (๑๐) โรงงานทําผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูปดวยวิธีเคลือบหรือลงรัก ๒ และ ๓

        (Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด

 (๑๑) โรงงานอัดเศษโลหะ ๒ และ ๓

 (๑๒) โรงงานตัด พับ หรือมวนโลหะ ๒ และ ๓

 (๑๓) โรงงานกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ๒ และ ๓

 (๑๔) โรงงานทําชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑโลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ๒ และ ๓

๖๕  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน ๒ และ ๓

 และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๖  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใช ๒ และ ๓

 ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

 ของเครื่องจักรดังกลาว

๖๗  (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ๒ และ ๓

      ทําเครื่องเรือนหรือทําไมวีเนียร

 (๒) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน เครื่องเจาะ ๒ และ ๓

      เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด

      (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)

 (๓) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะดวยเครื่องยนต ๓

      หรือเครื่องขัด

 (๔) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or ๓

      Forging Machines)

 (๕) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ ๓

      หรือเครื่องดึงรีดโลหะ

 (๖) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําใหหลอมละลาย ๓

      หรือเชื่อมโดยไมใชไฟฟา

๓๐



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

 (๗) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) ๓

      สําหรับใชกับเครื่องมือกล

 (๘) โรงงานทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗) ๓

๖๘  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรม ๒ และ ๓

 กระดาษ เคมี อาหาร การปนทอ การพิมพ การผลิตซีเมนตหรือ

 ผลิตภัณฑดินเหนียว การกอสราง การทําเหมืองแร การเจาะหาปโตรเลียม

 หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักร

  ดังกลาว

๖๙  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ๓

 เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณ

 ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับ

 ขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or

 Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)

 เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่ง

 ซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช

 เครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

 ของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๐  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ๒ และ ๓

 หรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ

 ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง

 ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต

 บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

 รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

 หรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา

 และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ ๒ และ ๓

 ที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา

 หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา

 เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใช

 บังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ ๒ และ ๓

 เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง

 เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่อง

 บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว

๓๑



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

 เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ

 เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร

 ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor

 or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือ

คอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or

 Variable Electronic Capacitorsor or Condensers) เครื่องหรือ

 หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย

 และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส

 ดังกลาว

๗๓  โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมได ๒ และ ๓

 ระบุไวในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๔  (๑) โรงงานทําหลอดไฟฟาหรือดวงโคมไฟฟา ๒ และ ๓

 (๒) การทําลวดหรือสายเคเบิ้ลหุมฉนวน ๑ ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานทําอุปกรณติดตั้งหรือเตาเสียบหลอดไฟฟา (Fixtures or lamp ๒ และ ๓

      Sockets or receptacles) สวิตซไฟฟา ตัวตอตัวนํา (Conductor

      Connectors) อุปกรณที่ใชกับสายไฟฟา หลอด หรือเครื่องประกอบ

      สําหรับรอยสายไฟฟา

 (๔) โรงงานทําฉนวนหรือวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟาซึ่งมิใชกระเบื้องเคลือบหรือแกว ๒ และ ๓

 (๕) โรงงานทําหมอเก็บพลังงานไฟฟาหรือหมอกําเนิดพลังงานไฟฟาชนิดน้ํา ๓

      หรือชนิดแหง และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๕  (๑) โรงงานตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ๑ และ ๒

 (๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ๑ ๒ และ ๓

๗๖  (๑) โรงงานสราง ดัดแปลง หรือซอมแซมรถที่ใชในการรถไฟ รถรางไฟฟา ๑ และ ๓

      หรือกระเชาไฟฟา

 (๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถที่ใชในการรถไฟ ๑ และ ๓

      รถรางไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา

๗๗  (๑) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต ๑ และ ๒

      หรือรถพวง

 (๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง ๑ และ ๒

๗๘  (๑) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต ๑ ๒ และ ๓

      จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

 (๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ ๑ และ ๓

      หรือจักรยานสองลอ

๓๒



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

๗๙  (๑) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ๑ และ ๓

      อากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท

 (๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับอากาศยานหรือ ๑ และ ๓

      เรือโฮเวอรคราฟท

๘๐  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อน ๑ ๒ และ ๓

 ดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบ

 หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑  (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตร ๑ ๒ และ ๓

      ที่ใชในหองทดลอง หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

 (๒) โรงงานทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องไซโคลตรอน ๑ ๒ และ ๓

      เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเรงปรมาณู (Cyclotrons , Betatrons

      or Accelerators)

 (๓) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณการแพทย ๑ ๒ และ ๓

๘๒  โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใชเกี่ยวกับนัยนตาหรือการวัดสายตา เลนส ๑ ๒ และ ๓

 เครื่องมือหรือเครื่องใชที่ใชแสงเปนอุปกรณในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนา

 ดวยการถายภาพ

๘๓  โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกา ๒ และ ๓

 หรือเครื่องวัดเวลา

๘๔  (๑) โรงงานทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน ๒ และ ๓

      นาก หรืออัญมณี

 (๒) โรงงานทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง ๑ ๒ และ ๓

      หรือโลหะที่มีคา

 (๓) โรงงานตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ๑ ๒ และ ๓

 (๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ๒

 (๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสรายาภรณ ๓

      หรือเหรียญอื่น

๘๕  โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ ๓

 ของเครื่องดนตรีดังกลาว

๘๖  โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใชในการกีฬา การบริหารรางกาย ๓

 การเลนบิลเลียด โบวลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ

 ของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๘๗  (๑) โรงงานทําเครื่องเลน ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น ๒ และ ๓

๓๓



ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกที่ หมายเหตุ

 (๓) โรงงานทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ๒ และ ๓

      ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

 (๔) โรงงานทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ๒ และ ๓

      ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่

      หรือไฟแช็ก

 (๕) โรงงานทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ๒ และ ๓

      ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils) ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

 (๖) โรงงานทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ๒ และ ๓

 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่มิไดระบุไวในลําดับใด ๑ และ ๓

๙๑  (๑) โรงงานบรรจุสินคาทั่วไป ๓

๙๒  โรงงานหองเย็น ๒

๙๗  โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ๓

๙๘  โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม ๓

 หรือขนสัตว

๑๐๓  (๓) โรงงานบดหรือปนเกลือ ๒ และ ๓

      ลําดับที่   หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

      จําพวกที่  หมายถึง   จําพวกที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

๓๔

หมายเหตุ 
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดชมุพร 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑.  ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลมาบอํามฤต  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลมาบอํามฤต  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลมาบอํามฤต  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลมาบอํามฤต  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๕  

หลักเขตท่ี  ๖  และหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลปะทิว  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลปะทิว  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓  

และหลักเขตที่  ๔ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลปะทิว  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลปะทิว  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๖  

และหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลทาแซะ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒  

หลักเขตที่  ๓  หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตท่ี  ๕  และหลักเขตที่  ๖   

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลทาแซะ  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗   

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลทาแซะ  ระหวางหลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๘  

หลักเขตท่ี  ๙  และหลักเขตที่  ๑๐   

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลทาแซะ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑๐  กับหลักเขตที่  ๑   

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลเนินสันติ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒  

หลักเขตที่  ๓  และหลักเขตที่  ๔   



 

๒ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลเนินสันติ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๕  

และหลักเขตท่ี  ๖   

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลเนินสันติ  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗   

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลเนินสันติ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๗  กับหลักเขตท่ี  ๘  

และหลักเขตท่ี  ๑   

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลสะพลี  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลสะพลี  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔  

และหลักเขตท่ี  ๕ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลสะพลี  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลสะพลี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๗  

หลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๙  หลักเขตท่ี  ๑  และหลักเขตที่  ๒ 

 ๑.๖ แนวเขตผังเมืองรวมเมืองชุมพร  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๙๓  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลนาโพธิ์  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลนาโพธิ์  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลนาโพธิ์  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลนาโพธิ์  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลปากตะโก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓  

และหลักเขตที่  ๔ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลปากตะโก  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลปากตะโก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๖  

และหลักเขตท่ี  ๗   

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลปากตะโก  ระหวางหลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตท่ี  ๘  

หลักเขตที่  ๙  หลักเขตที่  ๑๐  หลักเขตที่  ๑๑  หลักเขตที่  ๑  และหลักเขตที่  ๒ 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑๓๙  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑   

เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๙  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ชพ.  ๒๐๖๓  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน



 

๓ 

หมายเลข  ๔๑  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ชพ.  ๒๐๖๓  และเสนขนาน

ระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก   

      ดานตะวันออก จดเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ชพ.  ๒๐๖๓  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑ 

      ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓,๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

ชพ.  ๒๐๖๓  และเสนขนานระยะ  ๓,๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๙ 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๙  และ 

เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑ 

 ๑.๑๐ แนวเขตผังเมืองรวมเมืองหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๓๓๘  

(พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

 ๑.๑๑ แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนปากน้ําหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๒๒  

(พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลพะโตะ  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓  

และหลักเขตท่ี  ๔ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลพะโตะ  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕   

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลพะโตะ  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลพะโตะ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตท่ี  ๑  

และหลักเขตที่  ๒ 

 ๑.๑๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑๑๒  และเขตเทศบาลตําบลละแม  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๑  และหลักเขตที่  ๒ 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลละแม  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลละแม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔  

และหลักเขตที่  ๕  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑   

เสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๑๒  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  และเสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑๑๒   



 

๔ 

      ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑ 

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๙  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชุมพรกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

      ดานตะวันออก จดชายฝงทะเลอาวไทย 

      ดานใต จดเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณตําบลชุมโค  ตําบลทะเลทรัพย  

อําเภอปะทิว  และตําบลทรัพยอนันต  อําเภอทาแซะ  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาน้ําตกกะเปาะ 

      ดานตะวันตก   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๕.๒   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๒.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชุมพรกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลเนนิสันต ิ ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๑  

เขตเทศบาลตําบลทาแซะ  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๕  หลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๒  

และหลักเขตท่ี  ๑  ทางหลวงชนบท  ชพ.  ๓๒๐๘  ฟากเหนือ  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ดินเ พ่ือเกษตรกรรมบริ เวณตําบลสองพ่ีนอง   

ตําบลสลุย  ตําบลหงษเจริญ  ตําบลคุริง  และตําบลรับรอ  อําเภอทาแซะ  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ   

ปารับรอและปาสลุย  และแนวเขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพร 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว 

 ๒.๓ ดานเหนือ จดเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมบรเิวณตําบลชุมโค  ตําบลทะเลทรัพย  

อําเภอปะทิว  และตําบลทรัพยอนันต  อําเภอทาแซะ  

      ดานตะวันออก จดชายฝงทะเลอาวไทย  และเขตเทศบาลตําบลสะพลี  ระหวาง

หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  และหลักเขตที่  ๙ 

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๘๐  ฟากเหนือ 



 

๕ 

      ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลเนนิสันต ิ ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตท่ี  ๔  

หลักเขตที่  ๓  และหลักเขตที่  ๒  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๒  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 

 ๒.๔   ดานเหนือ จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  ทางหลวงชนบท  ชพ.  ๓๒๐๘  

ฟากใต  เขตเทศบาลตําบลทาแซะ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๑๐  หลักเขตที่  ๙  หลักเขตท่ี  ๘  

และหลักเขตที่  ๗  และเขตเทศบาลตําบลเนินสันติ  ระหวางหลักเขตที่  ๘  กับหลักเขตท่ี  ๗  และหลักเขตที่  ๖ 

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก 

      ดานใต จดคลองรับรอ  ฝงเหนือ 

      ดานตะวันตก จดคลองรับรอ  ฝงตะวันออก  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปารับรอ

และปาสลุย  แนวเขตรักษาพันธุ สัตวปาอุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพร  และเขตปฏิรูปท่ีดิน 

เพ่ือเกษตรกรรม  บริเวณตําบลสองพ่ีนอง  ตําบลสลุย  ตําบลหงษเจริญ  ตําบลคุริง  และตําบลรับรอ  

อําเภอทาแซะ   

 ๒.๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๘๐  ฟากใต 

      ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลสะพลี  ระหวางหลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๘  

หลักเขตที่  ๗  และหลักเขตที่  ๖  และชายฝงทะเลอาวไทย 

      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองชุมพร  ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๓๙๓  

(พ.ศ.  ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และบริเวณโครงการพัฒนา 

พ้ืนที่หนองใหญตามพระราชดําริ 

      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันออก  

และเขตเทศบาลตําบลเนินสันติ  ระหวางหลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๖  และหลักเขตที่  ๕   

 ๒.๖ ดานเหนือ จดคลองรับรอ  ฝงใต 

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากตะวันตก  

และแนวเขตผังเมืองรวมเมืองชุมพร  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๙๓  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  ออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปารับรอและปาสลุย  แนวเขตรักษา

พันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพร  และเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณตําบลรับรอ   

ตําบลหินแกว  อําเภอทาแซะ  และตําบลวังใหม  อําเภอเมืองชุมพร 



 

๖ 

 ๒.๗ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  ฟากใต 

      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองชุมพร  ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๓๙๓  

(พ.ศ.  ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  

ฟากตะวันตก 

      ดานใต จดคลองวิสัย  ฝงเหนือ 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเสียบญวน  และปาทาสาร   

แนวเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ  -  นาสัก  และเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณตําบลบานนา 

ตําบลขุนกระทิง  ตําบลถ้ําสิงห  ตําบลวิสัยเหนือ  อําเภอเมืองชุมพร  ตําบลวิสัยใต  ตําบลทุงระยะ   

ตําบลเขาทะลุ  ตําบลเขาคาย  ตําบลครน  ตําบลสวี  และตําบลนาสัก  อําเภอสวี   

 ๒.๘   ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองชุมพร  ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๓๙๓  

(พ.ศ.  ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองชุมพร  ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๓๙๓  

(พ.ศ.  ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และชายฝงทะเลอาวไทย 

      ดานใต จดชายฝงทะเลอาวไทย  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาชายเลนทุงคา

และอาวสวี  และคลองวิสัย  ฝงเหนือ 

      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๙ ดานเหนือ จดคลองวิสัย  ฝงใต 

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ฟากตะวันตก 

      ดานใต จดคลองสวี  ฝงเหนือ 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาทุงระยะและปานาสัก  และเขตปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณตําบลบานนา  ตําบลขุนกระทิง  ตําบลถ้ําสิงห  ตําบลวิสัยเหนือ  อําเภอเมืองชุมพร  

ตําบลวิสัยใต  ตําบลทุงระยะ  ตําบลเขาทะลุ  ตําบลเขาคาย  ตําบลครน  ตําบลสวี  และตําบลนาสัก  

อําเภอสวี   

 ๒.๑๐ ดานเหนือ จดคลองวิสัย  ฝงใต  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาชายเลนปาทุงคา

และอาวสว ี

      ดานตะวันออก จดชายฝงทะเลอาวไทย 

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๐๓  ฟากเหนือ  และคลองสวี  

ฝงตะวันออก 



 

๗ 

      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ฟากตะวันออก 

 ๒.๑๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลนาโพธิ์  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๓  

และหลักเขตท่ี  ๒  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๐๓  ฟากใต 

      ดานตะวันออก จดชายฝงทะเลอาวไทย  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาชายเลนทุงคา

และอาวสวี 

      ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลปากตะโก  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๓  

หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  หลักเขตท่ี  ๑๑  และหลักเขตที่  ๑๐  ทางหลวงชนบท  ชพ.  ๒๐๖๓  ฟากเหนือ  

เขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท   

ชพ.  ๒๐๖๓  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ชพ.  ๒๐๖๓  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ชพ.  ๒๐๖๓ 

      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ฟากตะวันออก 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๓.๘  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว 

 ๒.๑๒ ดานเหนือ จดคลองสวี  ฝงใต 

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ฟากตะวันตก  เสนขนาน

ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๙  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑๓๙  และเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑   

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๙  ฟากเหนือ  และแนวเขต

ปาสงวนแหงชาติ  ปาทุงระยะและปานาสัก   

      ดานตะวันตก จดเขตปฏิรูปที่ ดิ น เ พ่ือ เกษตรกรรมบริ เ วณตํ าบลบานนา   

ตําบลขุนกระทิง  ตําบลถ้ําสิงห  ตําบลวิสัยเหนือ  อําเภอเมืองชุมพร  ตําบลวิสัยใต  ตําบลทุงระยะ   

ตําบลเขาทะลุ  ตําบลเขาคาย  ตําบลครน  ตําบลสวี  และตําบลนาสัก  อําเภอสวี 

 ๒.๑๓ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  ชพ.  ๒๐๖๓  ฟากใต  และเขตเทศบาลตําบลปากตะโก  

ระหวางหลักเขตที่  ๑๑  กับหลักเขตท่ี  ๑๐  และหลักเขตที่  ๙   

      ดานตะวันออก จดเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณตําบลนาโพธิ์  อําเภอสวี  

ตําบลตะโก  ตําบลทุงตะไคร  อําเภอทุงตะโก  และตําบลบางน้ําจืด  อําเภอหลังสวน  เขตเทศบาลตําบล

ปากตะโก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๗  กับหลักเขตที่  ๖  และหลักเขตที่  ๕  และชายฝงทะเลอาวไทย 



 

๘ 

      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนปากน้ําหลังสวน  จังหวัดชุมพร   

ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๒๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๗  ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ฟากตะวันออก  เสนขนาน

ระยะ  ๓,๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  ชพ.  ๒๐๖๓  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๔๑  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงชนบท  

ชพ.  ๒๐๖๓  และเขตทางรถไฟสายใต  ฟากตะวันออก   

 ๒.๑๔ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๙  ฟากใต 

      ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๙   

เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  เสนขนานระยะ  ๓,๗๐๐  เมตร   

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๙  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ฟากตะวันตก 

      ดานใต จด แนว เ ขต ผั ง เ มื อ ง ร วม เมื อ ง ห ลั ง ส ว น   จั งห วั ด ชุ มพร   

ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๓๓๘  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๐๖  ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก จดเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณตําบลนาขา  ตําบลวังตะกอ  

ตําบลหาดยาย  อําเภอหลังสวน  และตําบลปงหวาน  อําเภอพะโตะ  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาตังอา 

และปาคลองโชน  เขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณตําบลชองไมแกว  และตําบลตะโก  อําเภอทุงตะโก   

และตําบลวังตะกอ  อําเภอหลังสวน  และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาทุงระยะและปานาสัก 

 ๒.๑๕ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๙๗  ฟากใต 

      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนปากน้ําหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ตาม

กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๒๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

      ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๐๒  ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ตามกฎกระทรวง  

ฉบับที่  ๓๓๘  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑  ฟากตะวันออก 



 

๙ 

 ๒.๑๖ ดานเหนือ จดเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณตําบลนาขา  ตําบลวังตะกอ  

ตําบลหาดยาย  อําเภอหลังสวน  และตําบลปงหวาน  อําเภอพะโตะ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๐๖  

ฟากใต 

      ดานตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ตามกฎกระทรวง  

ฉบับที่  ๓๓๘  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑  ฟากตะวันตก  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๑๒   

เสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑๑๒  ฟากเหนือ  ฟากตะวันตกและฟากใต  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๑๒  เสนขนานระยะ  ๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑  และเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๑๒ 

      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชุมพรกับจังหวัดสุราษฎรธานี  เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณตําบลละแม   

และตําบลทุงคาวัด  อําเภอละแม  แนวเขตปาสงวนแหงชาติ   ปาละแม  และเขตปฏิรูปที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมบริเวณตําบลปากทรง  และตําบลพะโตะ  อําเภอพะโตะ 

      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๐๖  ฟากใต  แนวเขตปาสงวนแหงชาต ิ 

ปาพะโตะ  ปาปงหวานและปาปากทรง  และแนวเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 

 ๒.๑๗ ดานเหนือ จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาพะโตะ  ปาปงหวานและปาปากทรง 

แนวเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว  และเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณตําบลนาขา  ตําบลวังตะกอ  

ตําบลหาดยาย  อําเภอหลังสวน  และตําบลปงหวาน  อําเภอพะโตะ   

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๐๖  ฟากเหนือ 

      ดานตะวันตก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาพะโตะ  ปาปงหวานและปาปากทรง  

และแนวเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 

 ๒.๑๘ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ตามกฎกระทรวง  

ฉบับท่ี  ๓๓๘  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๐๐๒  ฟากใต   และแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนปากน้ํ าหลังสวน  จังหวัดชุมพร   

ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๒๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 



 

๑๐ 

      ดานตะวันออก จดชายฝงทะเลอาวไทย 

      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชุมพรกับจังหวัดสุราษฎรธานี 

      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๑๒  ฟากตะวันออก   

เขตเทศบาลตําบลละแม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๒  และหลักเขตท่ี  ๑  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๔๑๓๔  ฟากตะวันออก 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว 

 ๒.๑๙   ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ตามกฎกระทรวง  

ฉบับที่  ๓๓๘  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   

      ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๓๔  ฟากตะวันตก  และ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑๑๒  ฟากตะวันตก 

      ดานใต จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชุมพรกับจังหวัดสุราษฎรธานี 

      ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  ฟากตะวันออก 

      ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๓  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและ 

เสนทแยงสีเขียว  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

   ๓.๑ เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณตําบลสองพ่ีนอง  ตําบลสลุย  ตําบลหงษเจริญ  

ตําบลคุริง  และตําบลรับรอ  อําเภอทาแซะ   

   ๓.๒ เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณตําบลชุมโค  ตําบลทะเลทรัพย  อําเภอปะทิว  

และตําบลทรัพยอนันต  อําเภอทาแซะ 

   ๓.๓ เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณตําบลหงษเจริญ  อําเภอทาแซะ 

   ๓.๔ เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณตําบลรับรอ  อําเภอทาแซะ 

   ๓.๕ เขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณตําบลรับรอ  ตําบลหินแกว  อําเภอทาแซะ   

และตําบลวังใหม  อําเภอเมืองชุมพร 

   ๓.๖ เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณตําบลบานนา  ตําบลขุนกระทิง  ตําบลถ้ําสิงห  

ตําบลวิสัยเหนือ  อําเภอเมืองชุมพร  ตําบลวิสัยใต  ตําบลทุงระยะ  ตําบลเขาทะลุ  ตําบลเขาคาย  ตําบลครน  

ตําบลสวี  และตําบลนาสัก  อําเภอสวี 

   ๓.๗   เขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณตําบลชองไมแกว  และตําบลตะโก  อําเภอทุงตะโก  

และตําบลวังตะกอ  อําเภอหลังสวน 



 

๑๑ 

   ๓.๘ เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณตําบลนาโพธิ์  อําเภอสวี  ตําบลตะโก  ตําบลทุงตะไคร  

อําเภอทุงตะโก  และตําบลบางน้ําจืด  อําเภอหลังสวน 

   ๓.๙ เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณตําบลนาขา  ตําบลวังตะกอ  ตําบลหาดยาย  

อําเภอหลังสวน  และตําบลปงหวาน  อําเภอพะโตะ 

 ๓.๑๐ เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณตําบลละแม  และตําบลทุงคาวัด  อําเภอละแม 

 ๓.๑๑ เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมบริเวณตาํบลปากทรง  และตําบลพะโตะ  อําเภอพะโตะ 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดินประเภทที่โลง 

เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  คือ  บริเวณโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญ 

ตามพระราชดําริ 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๙  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยง 

สีขาว  ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

   ๕.๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปารับรอและปาสลุย  และเขตรักษาพันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรม

หลวงชุมพร 

   ๕.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาพรุกะชิง  ปาเกาะเตียบและปาเลนอาวทุงมหา 

   ๕.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาน้ําตกกะเปาะ 

   ๕.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเสียบญวนและปาทาสาร  และเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ  -  นาสัก 

   ๕.๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาทุงระยะและปานาสัก 

   ๕.๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปาเขาตังอาและปาคลองโชน 

   ๕.๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปาพะโตะ  ปาปงหวานและปาปากทรง  และอุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว 

   ๕.๘ ปาสงวนแหงชาติ  ปานาพญา 

   ๕.๙ ปาสงวนแหงชาติ  ปาละแม 

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขยีวออนมีเสนทแยงสีเทา  ใหเปนที่ดินประเภท

สงวนไวเพ่ือรักษาสภาพปาชายเลน  คือ  ปาสงวนแหงชาติ  ปาชายเลนทุงคาและอาวสวี 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  คือ  พ้ืนที่บริเวณเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับชายฝงทะเลอาวไทย  เริ่มตั้งแต  

แนวเขตผัง เมืองรวมด านเหนือ   ซึ่ ง เปน เสนแบ ง เขตการปกครองระหว าง จังหวัดชุมพรกับ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธไปทางทิศใตจนจดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดชุมพรกับจังหวัดสุราษฎรธานี   



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีสมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดชุมพร  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือ
ชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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